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Punkter som lyftes före årsmötet 
 
Föräldraforum möter Trafikkontoret 
 

Närvarande:  

Åsa Lindgren – Trafikpedagog och Alla Bäck – Trafikplanerare representerade Trafikkontoret 

Lars Ljungman – rektor Sturebyskolan  

Linnéa Bergh, Ellen Luijkx, Marina Tjelvling, Karin Johansson, Gunilla Johansson, Britt-Marie Kronfjäll, 

Annika Junehall, Helena Ericsson, Veronika Barkman, Tina Wirgén, Maria Suchowiak med flera 

representerade Sturebyskolans föräldraforum.  

 

En kort introduktion av Trafikkontoret.  

En inventering har gjorts där 100 av stadens 260 grundskolor ingick för att få en samlad analys av 

trafikläget vid dessa skolor.  Av dessa skolor har 33 skolor prioriterats för vidare åtgärder.  

Trafikkontoret jobbar med 17 av dessa idag. Urvalskriterier för prioritering har varit följande: 

 Allmänna trafiksituationen 

 Trafiksäkerhetsprogrammet 

 Hastighetsmätningar 

 Hur många ärenden det finns runt skolan 

Sturebyskolan är en av de fem första skolorna som prioriteras för åtgärder men det kommer inte att 

genomföras några insatser förrän tidigast efter vintern.  

 

Trafikkontoret informerar om processen: 

En utredning har genomförts under sommaren. Det saknas trafikanalys, vilket kan kompletteras med 

under hösten. En trafikanalys är att eleverna får besvara enkäter om hur de tar sig till och från skolan. 

Hur man använder närmiljön. Skolan utser en eller flera lärare som ansvarar för genomförandet av 

trafikanalysen. När trafikanalysen är genomfört analyseras åtgärdsförslagen. Sedan sker en kreativ 

dialog med skola och föräldraforum. När parterna är överens om förslagen projekteras 

åtgärdsförslagen och en konsult planerar och ritar på åtgärder. Sedan ska det skrivas avtal med 

entreprenörer. Troligtvis kan åtgärdsförslagen stå klart tidigast under 2013.  

Sturebyskolans Föräldraforum svarar att det är en akut situation just nu. Rektor och lärare har den 

senaste veckan stått ute vid Bastuhagsvägen och bevakat barnens säkerhet utanför skolan på 

morgonen. En ohållbar situation som tar tid från skolans ordinarie arbete. Vi behöver en akut lösning 

på parkeringsproblemen nu.  
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Tillfälliga åtgärder för att lindra nuvarande situation Bastuhagsvägen 

Diskuterades tillfälliga åtgärdsförslag i samband med kommande nybygget vid Bastuhagsvägen. Vilka 

åtgärder kan Trafikkontoret sätta in redan nu, som tillfälliga i avvaktan på de permanenta 

åtgärdsförslagen?  

Angelägna delar som lyftes av föräldrarna var  

 att anlägga en tillfällig parkering på uppställningsplatsen i nära anslutning till Örbyleden. 

 mobila trafikljus 

 Styra om tung trafik från tider då man lämnar/hämtar barn. 

Trafikkontoret meddelar att varuslingan ska vara fri för personbilar, även om detta skulle lösa ut en 

stor del av nuvarande problem i samband med lämning/hämtning av barn. Föräldraföreningen 

vädjade om undantag. 

 

Avlämningsplatsernas placering 

Trafikkontoret informerar att avlämningsplatserna är medvetet placerade en bit från skolan för att 

bilarna inte ska komma för nära skolan. Det är ett led i beteendeförändringar som måste till för att 

minska biltrafiken i Stockholm. Föräldraforum ställer sig frågande till placeringen av dessa platser. 

Flertalet av platserna gör att barnen behöver korsa stor väg och i några fall en väldigt knepig och 

farlig korsning. Det är inte heller troligt att man på 15 minuter hinner till och från skolan med mindre 

barn. Enligt trafikkontoret kan också avlämningsplatser placeras närmare för dagisbarn är för 

skolbarn. Det kommer vi att märka när det planeras avlämningsplatser vid Tystbergavägen. 

Trafikkontoret fick i uppdrag att återkoppla vilket avstånd det är till avlämningsplatserna, hur långt 

bort är dessa idag? Går det att få avlämningsplatser på rätt sida av skolan? 

 

Stadsbyggnadskontorets detaljplan Bastuhagsvägen, parkeringsfickor utgår 

Trafikkontoret meddelar att även besökare till det planerade nybygget bredvid Sturebyskolan 

(bastuhagsvägen) ska ha en avsedd plats i det garage som har planerats under huskropparna. Det 

betyder att dessa bilister inte behöver parkeringsplats i området. Därför gav Trafikkontoret i förslag 

att de parkeringsfickor framför skolan som fanns med i detaljplanen i samband med bygget inte 

kommer att genomföras. Föräldraforum ställde frågan om det då frigörs pengar för andra 

parkeringsplatser lite längre bort. Trafikkontoret ska kolla upp frågan. 

 

Tillfälliga åtgärder för att lindra nuvarande situation Tystbergavägen 

Sturebyskolans föräldraforum informerade om att skolans stora parkeringsplats nu har stängts av på 

grund av bygget av dagispaviljonerna. Såvitt föräldraforum känner till har inte några särskilda 
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omdirigeringar av trafik eller liknande åtgärder meddelats från Trafikkontoret. Trafikplanerare Lotten 

Backström är ansvarig för åtgärderna i samband med uppförande av denna paviljong. Sturebyskolans 

föräldraforum vill gärna ta del av den rapport om vilka åtgärder som tagits fram. Åsa Lindgren 

noterade att frågan behöver följas upp och återkopplas till skolan och Sturebyskolans föräldraforum.  

 

Åtgärder eller ordinarie underhåll  

Trafikkontoret håller också med föräldrarna om att underhållet runt skolorna är i många fall under all 

kritik men det finns ingen budget inom staden att ta till. Att Sturebyskolan är prioriterad innebär att 

det finns budgeterade medel för åtgärder, men det är många skolor som ska dela på de miljoner som 

avsatts. Det är därför beklämmande att rena underhållsåtgärder i form av målning av 

övergångsställen, skyltar, ta bort vegetation m.m. ska åtgärdas via den budget som finns för särskilda 

åtgärder. Men ännu mer skrämmande är det att om det inte funnits en sådan prioritering skulle det 

inte skett något underhållsarbete alls.    

 

Snöröjning 

Snöröjningen är under all kritik. Det ansåg också representanterna från Trafikkontoret. Det är dock 

svårt att påverka till en förbättring då detta sköts av entreprenörer som annan avdelning (Drift och 

underhåll) ansvarar för. Även om trafikkontoret själva har påpekat vikten av snöröjning kring 

skolorna står de maktlösa i sitt agerande.   

 

Föräldraföreningens stöd  

Det finns ett stort engagemang för frågan hos föräldrar på skolan. Det borde respekteras bättre av 

Trafikkontorets representanter. Om Trafikkontoret är tydliga med processerna, informerar om 

tidsplan och åtgärdsförslag och håller en god kommunikation med representanterna finns det 

möjlighet för bra stöd i frågan.  

 

Frågor som Trafikkontoret ska återkoppla till Sturebyskolans föräldraforum och Sturebyskolan 

senast den 4 november 2011. 

 Vilka tillfälliga åtgärder kommer att genomföras nu i november i avvaktan på de permanenta 

lösningarna runt Bastuhagsvägen idag? 

Sturebyskolans föräldraforum anser att det behövs en större parkering i närheten av skolan, 

framförallt när den befintliga parkeringen nu bebyggs med paviljong för dagis och 

förskoleverksamhet. Sturebyskolans föräldraforum vädjade att (tillfälligt) få använda 

grusplanen bredvid Örbyleden som parkeringsplats fram tills att de definitiva åtgärderna har 

genomförts.  
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 Vilka åtgärder sätts in så att rektor och lärare slipper stå och vakta Bastuhagsvägen. 

 

 Vilka åtgärder kommer att genomföras i samband med att parkeringsplatsen nära 

Tystbergavägen försvinner.  

FF önskar ta del av rapporten och bli upplyst om vilka åtgärder som är på gång, och när de 

kommer att ske. 

 

 Vilka åtgärder kommer att sättas in i samband med nybygget av lägenheterna på 

Bastuhagsvägen? Under byggtiden, hur ser trafiksituationen ut då?  

 

 Hur långt är det till de föreslagna avlämningsplatserna? 

 

 Mobila trafikljus? 

 

 Rektorn vädjade om hjälp med att dirigera om matleveranser till andra tider än 

morgonrusning. Trafikkontoret skulle återkomma i frågan. 

 
 

Rektorn informerar 

Det var inte länge sen det var föräldramöten och som rektorn träffade och informerade föräldrarna 

om pedagogiska satsningar, ledigheter m.m.  

Skolan ser nu över informationen inför nästa års upptagning av förskolebarn. Väldigt många barn i 

upptagningsområdet. Det ska enligt statistiken finnas 130-135 sökande elever till 108 platser. Förra 

året var lösningen en ny förskolepaviljong. Den lösningen finns inte för nästa år.  Alla kommer inte att 

få plats. Skolan planerar redan nu för att gå ut och informera om detta. 

Rektorn bad om stöd av föräldraforum för att motverka att felaktiga uppfattningar och rykten sprids 

bland föräldrar på skolan. Om en fråga låter märklig så e-posta hellre frågan vidare till skolledningen 

och få vetskap. Ett sätt att hindra att felaktiga rykten florerar på skolan. 

 
Återkoppling på frågor som väcktes under mötet den 10 oktober 

 Hur ser skolans rektor på informationen mellan lärare och föräldrar till elever i skolan 
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Rektor svarar att informationen kommer att ske via skolwebben. FF menar att alla inte har 
tillgång till skolwebben och ber om annat alternativ i form av lösenordskyddade sidor. Rektor 
tar med sig frågan till ledningsmötet på tisdag. 
 

 Vilket ansvar har klassrepresentanterna i Föräldraforum 
Förslag presenteras under övriga punkter på dagordningen för årsmötet. 
 

 När kommer Föräldraforums möten att äga rum under läsåret 2011/2012 
Nästa möte blir den 28 november kl 18:30, vidare möten bestäms på nästa möte. 
 

 Finns det någon möjlighet att få städning av skolans toaletter under dagtid (behovet är större 
på låg- och mellanstadierna). Det har förekommit ”toalettskola” på Grodan. 
Rektor tar med sig frågan till ledningsgruppsmötet på tisdag. Ny städförhandling pågår  
 

 Mattepedagogik för föräldrar för att kunna hjälpa sina barn med läxläsning 
Rektor hälsar att det är på gång. Pengar håller på att äskas för verksamheten. 
 

 Fritidshemmet Skutan behöver ha Föräldraforums hjälp att öka engagemanget i deras 
förening 
Styrelserepresentant från Skutan kommer att bjudas in till nästa möte.  
 

 ”Rektorn har ordet” har inte blivit uppdaterat sedan november 2010. Vad är tanken med 
denna sida på skolan hemsida 
Rektorn har uppdaterat sidan nu. 

 

 

/Marina Tjelvling 
2011-10-25 


